
Blik op Sri Lanka:  
Pearle start zoektocht naar duizenden oude brillen 
Pearle Facebook-fan maakt kans op bijzondere reis 

 
Soesterberg, 10 juli 2013 – Bijna 3 miljoen Nederlandse brildragers kopen om de 3 jaar een 

nieuwe bril. Dat levert een hoop oude exemplaren op die nu ergens ongebruikt in een la of doos 

liggen. Vanuit de missie ‘Een leven lang goed zien’ vindt Pearle Opticiens dat iedereen recht heeft 

op deskundige oogzorg. Daarom zamelt Pearle tijdens de Inruilweken zoveel mogelijk brillen in om 

mensen in andere delen van de wereld ook te voorzien van goede oogzorg. Alle ingeleverde 

brillen gaan naar Eyeclarify, een hulporganisatie voor mensen die zich geen bril kunnen 

veroorloven. Eén van de projecten waar Eyeclarify mee samenwerkt is Stichting Lama Gramaya in 

Sri Lanka. Pearle maakt het met de actie ‘Blik op Sri Lanka’ mogelijk samen met Eyeclarify dit 

project te bezoeken om de brillen persoonlijk een tweede leven te geven. 

 

Actie ‘Blik op Sri Lanka’ 
Tijdens de actie ‘Blik op Sri Lanka’ kun je via de Facebook-pagina van Pearle kans maken op deze 

bijzondere reis. De fan met de meest bijzondere motivatie en het grootste enthousiasme om 

zoveel mogelijk brillen in te zamelen mag samen met een Pearle opticien een Eyeclarify-project in 

Sri Lanka bezoeken waar Stichting Lama Gramaya de bewoners voorziet van deze brillen. De reis 

kun je volgen op de Facebook-pagina en de actie (http://bit.ly/pearleblikopsrilanka) begint op 10 

juli. Begin augustus wordt de winnaar bekend gemaakt. De mogelijkheid om oude brillen in de 

winkel in te leveren en via Eyeclarify een tweede leven te geven blijft ook daarna bestaan.  

 

Opticien zelf ook in actie 
De winnaar wordt dus vergezeld door een van de Pearle opticiens, de winnaar van een interne 

competitie rondom de Inruilweken. De opticien die op de leukste of efficiëntste manier zoveel 

mogelijk oude brillen ophaalt wint deze reis en ziet met eigen ogen waar de brillen terechtkomen. 

Daarnaast zal er worden geassisteerd bij het verstrekken van de oude brillen.  

 

Over Pearle Opticiens 
Pearle Opticiens is in Nederland marktleider in brillen en contactlenzen. Pearle staat voor 

deskundige oogzorg, voor iedereen bereikbaar. Pearle heeft meer dan 290 filialen en daarbinnen 

enkele tientallen optometriepraktijken. De Inruilweken lopen tot en met 25 augustus 2013. Naast 

het helpen van een ander levert het voor de consument daarnaast ook nog een korting tot €100 

op bij aankoop van een nieuwe bril. Meer info: www.pearle.nl  

 

Over Eyeclarify 
Eyeclarify is een non-profit organisatie die oude, gebruikte brillen inzamelt en daarmee 

internationale oogkampen organiseert voor diegenen die zelf geen bril kunnen betalen. Meer info: 

www.eyeclarify.blogspot.nl/ 
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